
PROPOSAL PENAWARAN SHOPPOINT 

 

 

 

 

 

Kantor Utama 

Alamat: Jalan Akhmad Yani no.247, RT 1/RW 8 

 Bandung 40114 

Website: www.jon-gen.com 

Facebook: www.facebook.com/jongenkomik 

Twitter: @jongenkomik 

Instagram: @jongencom 

Email: contact@jon-gen.com 



Latar Belakang 

Didirikan tahun 2012, kami mengawali perusahaan JONGEN dengan hanya menjual 

komik. Setahun berlalu kita memutuskan untuk menjual produk Anime dikarenakan 

melihat antusiasme dari para penggemar Anime di Indonesia yang semakin lama 

semakin besar. Dengan slogan kita "Anime Merchandise Solution", kami berusaha 

menjadi solusi bagi para pecinta Anime di seluruh nusantara terhadap kebutuhan akan 

produk - produk Anime. Misi kami adalah menjadi toko penyedia merchandise Anime 

terlengkap, terjangkau, dan terpercaya di Indonesia.  

Untuk mencapai misi itu, kami menawarkan kerja sama kepada anda untuk menjadi 

Shoppoint resmi Jongen di kota anda. Dengan menjadi shoppoint, kami akan 

membantu mengarahkan para pecinta Anime di sekitar kota anda untuk mencari produk 

Anime di toko Anda.  

 

Produk 

Berikut contoh - contoh produk yang kita tawarkan: 

 

1. Jaket 

    
 



2. Baju/Kaos 

 

   
 

3. Gantungan Kunci 

  
 

4. Kalung 

 



5. Dompet 

   
 

 

6. Earphone 

  
 

 

7. Aksesoris lainnya 

 

 



Syarat dan Keuntungan Menjadi Shoppoint Jongen 

1. Melakukan order minimal sebesar 5 juta rupiah. 

2. Mendapat diskon 25% untuk transaksi sebesar 5 - 10 juta rupiah, mendapat 

diskon 30% untuk transaksi diatas 10 juta rupiah. Mendapat diskon 35% 

(hanya aksesoris, tidak termasuk jaket dan kaos) untuk transaksi di atas 20 

juta rupiah  

3. Memiliki tempat untuk dijadikan toko offline 

4. Boleh menaikkan harga jual barang sesuai kebutuhan toko anda. Hanya 

boleh menurunkan harga jual barang dalam jangka waktu tertentu (tidak 

boleh selamanya, hanya untuk keperluan event/promosi) 

5. Produk - produk kita sudah banyak terjual ke seluruh indonesia, sehingga 

tidak perlu takut barang tidak laku 

6. Merk/Nama toko anda akan kami bantu promosikan disemua media jongen 

(website, facebook, twitter, instagram yang sudah banyak difollow dari 

seluruh indonesia), akan kami promosikan minimal setelah melakukan 

order 3x 

7. Biaya pengiriman yang relatif lebih murah karena kita akan carikan  

ekspedisi khusus untuk reseller shoppoint (bisa request) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ketentuan lain Shoppoint Jongen 

1. Stock dan harga produk bisa dilihat langsung di website kita www.jon-

gen.com 

2. Pemesanan bisa melalui 082216008046 dengan memberi tahu nama 

shoppoint atau email ke contact@jon-gen.com dengan subjek "Order - 

(Nama Shoppoint)" 

3. Harga yang tercantum di website belum termasuk ongkos kirim dan diskon 

shoppoint. 

4. Jongen berhak mencabut reseller shoppoint apabila sewaktu - waktu 

melakukan hal-hal yang dianggap merugikan kami 

 

 

Apabila berminat dengan penawaran kami, silahkan mengisi form berikut ini: 

 Nama Pemilik: ... 

 Nama Toko: ... 

 Alamat: ... 

 Tlp: ... 

 Email: ... 

 Website/Facebook/Sosmed lainnya: ... 

Kirimkan data di atas ke email kami contact@jon-gen.com dengan subjek "Reseller 

Shoppoint" atau hubungi ke 082216008046 

Demikian proposal penawaran kerjasama shoppoint ini kami ajukan, kami sangat 

mengharapkan kabar baik dari anda. Terima Kasih. 

Hormat kami, 

 

Jongen 


